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1. Základní údaje o škole 
1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy  

Adresa školy Základní škola Žulová, okres Jeseník – příspěvková 
organizace, Školní 147, 790 65 Žulová 

IČ 70982511 

Bankovní spojení 181264960/0300 

DIČ CZ70982511 

Telefon 584437031 

E-mail zszulova@jes.cz  

Adresa internetové stránky www.zszulova.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 15. 03. 1996 

Název zřizovatele a kontakt Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová,  
pevná linka: 584 437 129 
 http://www.mestozulova.cz 
 starosta@mestozulova.cz 

Součásti školy Základní škola IZO 102 680 833 
Školní družina IZO 120 500 256 
Školní jídelna IZO 102 992 223 

IZO ředitelství  600 150 658 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Mgr. Věra Mondeková – ředitelka 
Mgr. Jan Daniel – zástupce ředitelky 
Mgr. Petr Vylíčil – výchovný poradce  
Milan Kořenek – školník 
Marie Gáliková – hospodářka, vedoucí školní jídelny 

 

1.2 Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Základní škola 405 

Školní družina  75 

Školní jídelna ZŠ 260 

Jsme úplná základní škola s úplným prvním a druhým stupněm, kterou navštěvují děti ze 
Žulové a okolí. 
Koncem června bylo vydáno vysvědčení 138 žákům, z nichž 19 chlapců a děvčat ukončilo 
povinnou školní docházku v deváté třídě a byli přijati ke střednímu vzdělávání a jeden žák 
z osmé třídy odešel k dalšímu vzdělávání na učiliště. Dva žáci páté třídy byli přijati na reálné 
gymnázium. 
Žáci školy mají trvalé bydliště v Žulové a v okolních vesnicích, odkud pravidelně dojíždí 
většinou autobusem. Město Žulová těmto dojíždějícím žákům hradí finanční náklady na 
jízdné. Podíl dojíždějících žáků byl 44%. 
Vyučování probíhá ve školním areálu, kde je první stupeň ve staré budově, druhý stupeň, 
školní družina a tělocvična jsou umístěny v nové přístavbě.  
Ve třídách je většinou nový nábytek, učitelé mají k dispozici audiovizuální techniku, přenosné 
počítače a projektory, počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí, dobře vybavenou a 
stále doplňovanou žákovskou a učitelskou knihovnu a jazykovou učebnu s interaktivní tabulí. 
Učitelé mohou při práci s dětmi a ke zdokumentování školních akcích využívat fotoaparát, 
přenosné projektory, přenosná plátna, přenosné počítače a tablety. Žákovská a učitelská 
knihovna je vybavena počítačem, tiskárnou, přípojkou k internetu a novými knihami, které 
jsme získali z projektu spolu s velkou paletou naučných her, které mohou učitelé využívat 
v rámci výuky na obou stupních a mnohé z nich jsou také použitelné při práci s dětmi ve 
školní družině. V odborných učebnách je k dispozici odpovídající výpočetní technika. 
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V počítačové učebně jsme navýšili počet počítačových stanic pro žáky na 20 a rozšířili jsme 
připojení k internetu na prvním stupni a zajistili jsme Wi-Fi připojení na obou stupních. 
Ostatní počítače slouží jako pracovní stanice pro pedagogy a zaměstnance školy. 
Vybudovali jsme novou malou počítačovou učebnu s jedenácti notebooky, která může být 
využívána menšími skupinami dětí nejen během dopolední výuky, ale také různých 
odpoledních zájmových aktivitách. Během doby, kdy byly uzavřeny školy v souvislosti 
s pandemií korona viru, jsme dokázali zrealizovat celkovou rekonstrukci sborovny prvního 
stupně. Proběhla zde výměna podlahy, položení nového koberce, rekonstrukce 
elektrorozvodů, rozvodů vody, odpadů, vymalování místnosti, umístění nového nábytku, 
kancelářské kuchyňky, pohovky a stolku, instalace počítače a připojení na internet.  
Pedagogové byli vybaveni služebními notebooky, kamerami a sluchátky. 
Zřizovatel zrealizoval rozsáhlou rekonstrukci všech sociálních zařízení v budově prvního 
stupně. 
Učebny, sociální zařízení, chodby, školní jídelna, školní kuchyň a částečně tělocvična jsou 
pravidelně přes prázdniny vymalovány, uklizeny a připraveny pro provoz v novém školním 
roce. Velmi významné pro vytvoření pěkného a útulného prostředí je také stále nápaditější 
výzdoba učeben, chodeb, oken a také květinová výzdoba, o kterou se úspěšně starají paní 
uklízečky.  Pedagogové pravidelně aktualizují nástěnky ve třídách i na chodbách, zapojují do 
této činnosti žáky. Pro zlepšení informovanosti veřejnosti je využívána venkovní vitrína proti 
hlavnímu vchodu do školy a vitrína u náměstí. 
Pohodlí dětí při převlékání v šatnách bylo zvýšeno umístěním odpočinkových lavic do 
chodeb před šatnami, rodiče a návštěvy mají k dispozici nová křesla se stolkem ve vestibulu. 
V kabinetě matematiky je dobře vybavené poradenské pracoviště, které slouží jako místo pro 
realizaci pohovorů sociálních pracovníků, speciálního pedagoga, metodika prevence a 
policistů se žáky školy a s rodiči.  
Efektivně je využíváno bezpečnostní elektrické přístupové zařízení s dálkovým ovládáním ze 
školní družiny, vrátnice a sborovny, které doplnilo stávající elektronické zabezpečovací 
zařízení.  
Škola a školní družina jsou vybaveny dostupnými pomůckami, které se postupně doplňují a 
obnovují. Došlo k modernizaci učebnic podle požadavků školního vzdělávacího programu a 
potřeb učitelů v oblasti práce se žáky se stanoveným stupněm podpůrného opatření. 
Pravidelně zajišťujeme základní vybavení pomůckami pro děti první třídy, doplňujeme nové 
učebnice pro oba stupně, výtvarné a školní potřeby. Bezpečnost žáků jsme zvýšili 
nainstalováním bezpečnostních zámků na okna v učebnách druhého stupně.  
Vedení školy podporuje sportovní aktivity na škole, proto dochází k průběžnému doplňování 
vybavení tělocvičny. Učitelé se mohou pochlubit úspěchy svěřených dětí ve sportovních 
soutěžích umístěním získaných trofejí do skleněné vitríny ve vestibulu školy a vyvěšením 
diplomů na stěně proti ředitelně.  
Součástí školy je školní jídelna, která je ve vlastních prostorách. Školní jídelna je 
vybavována novými věcmi pro zajištění stravovacího provozu a také opravami stávajícího 
zařízení podle finančních možností a podle potřeby. Vzhledem ke stáří vybavení školní 
jídelny a prostor, kde je školní jídelna umístěna, se stále častěji potýkáme se závadami a 
poruchami zařízení školní kuchyně, elektřiny, rozvodů vody a odpadů. Nově zakupujeme 
nutné vybavení podle potřeby. Konečné řešení stávající situace nelze určit, i když probíhá 
průběžně jednání se zřizovatelem o další budoucnosti školní jídelny.  
Tepelnou pohodu v prostorách školy v období topné sezony zajišťuje školník a topič v jedné 
osobě, kdy ve dvou budovách jsou plynové kotle a v jedné budově jsou kotle na pevná 
palivy. Zde nás nejvíce zatěžuje a trápí zastaralost kotlů na pevná paliva, emisní limity, 
zajišťování koksu, tvrdého a měkkého dřeva na roztápění kotle.  
Po provedeném náboru se do školní družiny při Základní škole v Žulové přihlásilo 
k pravidelné docházce 45 dětí. V provozu byla dvě oddělení, která vedou dvě kvalifikované 
vychovatelky 
Pravidelné zájmové činnosti a příležitostné akce byly realizovány dle Školního vzdělávacího 
programu pro zájmové vzdělávání a podle ročního plánu. Naplánované příležitostné akce 
nebyly splněny z důvodu uzavření škol. 
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Vychovatelky obou oddělení spolupracovaly v době prezenční výuky při běžné výchovně 
vzdělávací práci a při přípravách společných akcí. Po celý školní rok vždy probíhá vstřícná 
komunikace a spolupráce s vedením naší školy a s pedagogy prvního i druhého stupně. 
Také s učiteli Základní umělecké školy ve Vidnavě.  
Kontakt s rodiči probíhal nejčastěji osobní konzultací při vyzvedávání dítěte ze školní družiny 
a v době uzavření škol online. Písemnou formou jim byly předávány informace o změně 
provozu školní družiny v době prázdnin a k organizaci příležitostných akcí. Nemoc dítěte byla 
oznamována telefonicky.  
Práce školní družiny byla pravidelně prezentována na internetových stránkách naší školy a 
ve vývěsce školní družiny na náměstí.  
 

2. Personální údaje 
Na základní škole pracovalo dvanáct pedagogických pracovníků, jedna asistentka 
pedagoga, dvě vychovatelky ve školní družině, šest provozních zaměstnanců a tři 
zaměstnankyně ve školní jídelně. 
2.1 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

učitel prvního stupně základní 
školy 

3 studium na VŠ - 1 

učitel druhého stupně základní 
školy 

8 0 

vychovatel 2 0 

asistent pedagoga 1 0 

 

2.2 Přehled pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 

nástupy a odchody počet 

nástupy 1 

odchody 2 

 
3. Obor vzdělání a vzdělávací program školy 
3.1 Obor vzdělání zařazené třídy (počet 

dětí) 

79-01-C/01 Základní škola 9/138+1 

1. matematika – biologie 

2. tělesná výchova – pedagogika 

3. matematika – informatika 

4. biologie – zeměpis 

5. speciální pedagog, učitelství 2. stupně 

6. speciální pedagog, učitelství 2. stupně 

7. český jazyk – hudební výchova 

8. učitelství 2. stupně 

9. speciální pedagog, učitelství 1. stupně 

10. 1. stupeň 

11. 1. stupeň 

12. zvyšuje si kvalifikaci studiem na VŠ pro první stupeň 

13. vychovatelství  

14. kurz asistenta pedagoga 
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3.2 Vzdělávací program zařazené ročníky (počet 
dětí) 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro 
všechny 

1.(10), 2.(8), 3.(9), 4.(17), 
5. (14), 6.(17), 7.(27+1), 
8.(17), 9.(19+1) 

  

3.3 Tabelace učebního plánu – Školní vzdělávací program pro základní    
      vzdělávání Škola pro všechny - 1. stupeň 
 

Školní učební plán - 1. stupeň 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací obor 
Vyučovací 
předmět 

Ročník Celkem 
předměty 

Disponib
ilní 

časová 
dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk a 
literatura 

9 9 8 7 7 40 5 

Cizí jazyk Anglický jazyk     3 3 3 9   

Matematika a 
její aplikace 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 5 5 5 5 24 4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika     

 

  1 1   

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 3     7 1 

Přírodověda       2 2 4 1 

Vlastivěda       2 2 4 1 

Umění a 
kultura 

Hudební a výtvarná 
výchova 

HV 1 1 1 1 1 5   

VV 1 1 1 2 2 7   

Člověk a 
zdraví 

Tělesná výchova TV 2 3 3 2 2 12 2 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce 

Praktická 
cvičení 

1 1 1 1 1 5   

Celková povinná časová dotace 20 22 25 25 26 118   

z toho disponibilní časová dotace 1 3 4 4 2   14 
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3.4 Tabelace učebního plánu – Školní vzdělávací program pro základní    
      vzdělávání Škola pro všechny - 2. stupeň 
 

Školní učební plán – 2. stupeň 

předmět / ročník  6. 7. 8. 9. celkem 
Disponibilní 

hodiny 

Český jazyk a literatura 4+1 3+1 4 4 17 2 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3+1 3 13 1 

Německý jazyk 0 2 2 2 6 6 

Matematika 4 4 4 3+2 17 2 

Informační a komunikační 
technologie 0+1 0 0 1 2 1 

Dějepis 2 2 2 2 8  

Výchova k občanství  0+1 1 1 1 4 1 

Fyzika 2 1+1 1+1 1+1 8 3 

Chemie 0 0 2 2 4  

Přírodopis 2 1+1 2 1 7 1 

Zeměpis 1+1 2 1+1 2 8 2 

Umění a kultura 3 3 2 2 10  

Výchova ke zdraví 0 0 1 1 2  

Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

Člověk a svět práce 0+1 1 1 1 4 1 

 28 28 31 31 118 20 

Volitelné předměty       

Informatika 0 1 1 0 2  

Konverzace v anglickém jazyce 0 0 0 1 1  

Zábavná matematika 1 0 0 0 1  

Týdenní počet hodin  29 29 32 32 122 24 

 

3.5 Volitelné předměty, zájmové kroužky, doučování v rámci projektu 
 
název volitelného předmětu ročník 

Zábavná matematika 6. 

Informatika 7. 

Informatika 8. 

Konverzace v anglickém jazyce 9. 

název kroužku vedoucí 
kroužku 

Logopedie Černochová 

Florbalová přípravka Vylíčil 

Florbal Daniel 

Sportovní kroužek Vylíčil 

Turistický Černochová 

Projekt Škola pro všechny – Město Jeseník  

kroužky  

Kroužek ochrany přírody Kuchařová 
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Ekologický kroužek Harbichová 

Malá kopaná Daniel 

Florbal Vylíčil 

doučování  

Hravé doučování Černochová 

Páťáci Richtrová 

Šestka Kucherková 

Osmáci Harbichová 

Devítka Kucherková 

Projekt Šablony II  

Klub zábavné logiky a deskových her pro ZŠ Mondek 

Klub zábavné logiky a deskových her pro ŠD Macečková 

Badatelský klub pro ŠD Schopfová 

 
Kroužky a doučování byly realizovány v omezené míře v závislosti na vyhlášených 
epidemiologických opatřeních a pod vlivem měnící se organizace v průběhu školního roku. 
Některé se nerealizovaly v době uzavření školy vůbec, jiné probíhaly online na základě 
nastavených pravidel. 
 

3.6 Nabídka nepovinných předmětů: 
Ve školním roce 2020/2021 škola nenabízela nepovinné předměty. 
 

3.7 Školská rada 
Ve školním roce 2020/2021 členové školské rady splnili úkoly vyplývající z jednacího řádu. 
Schválili Výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020, vyslechli si informaci k výsledkům 
vzdělávání žáků za první pololetí školního roku, schválili Dodatek č. 2 školního řádu 
k zajištění distanční výuky, stanovení pravidel a režimu pro žáky v době distanční výuky, byli 
podrobně seznámeni s postupem školy v době uzavření škol na základě nařízení vlády a 
s průběhem distanční výuky. 
Ve školním roce 2020/2021 byla zvolena nová školská rada, která schválila jednací řád a 
zvolila předsedkyni školské rady. V průběhu dalšího setkání vyslechli informaci ředitelky 
k organizaci následujícího školního roku. Vyjádřili nesouhlas s možností spojování tříd na 
prvním stupni a přiklonili se k možnosti dofinancování ze strany zřizovatele podle aktuální 
potřeby školy.   
   

3.7.1 Složení školské rady    
 

za rodiče z řad pedagogů za zřizovatele 

Ivona Šarmanová, Dis. Mgr. Jan Daniel Vladimíra Bartošová 

Jana Horsák  Mgr. Jana Harbichová  Bc. Daniel Krčmář 
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4. Počty žáků 
4.1 Počty žáků školy 
 

ročník počet žáků z toho 
chlapců 

z toho dívek 

1. 10 3 7 

2. 8 4 4 

3. 9 4 5 

4. 17 6 11 

5. 14 5 9 

6. 17 7 10 

7. 27+1 13 14+1 

8. 17 9 8 

9. 19+1 10 9+1 

celkem 138+2 61 77+2 

 
Dvě žákyně plnily základní školní vzdělávání podle paragrafu 38 školského zákona 
v zahraničí. 
 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy, školní družiny a školní jídelny 
Zápis do prvního ročníku proběhl v dubnu 2021 distančně. Důvodem tohoto postupu byla 
opatření ke zvládnutí epidemie koronaviru, kdy byly na základě nařízení vlády uzavřené 
školy a vyučovalo se distančně.  

 

 
4.3 Přehled pohybu žáků během školního roku 
 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

příchod  0 1 0 0 1 4 1 0 0 7 

odchod 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 2 

čtyřleté gymnázium 5 

střední odborná škola 8 

střední odborné učiliště 7 

konzervatoř 0 

umělecká škola s talentovou zkouškou 0 

 
Zapsali se noví žáci z Černé Vody, Skorošic, Vidnavy, Týnce nad Labem. Během školního 

roku dochází ke kolísání počtu žáků většinou z důvodu stěhování do jiných regionů nebo na 

základě doporučení změny školy z důvodu problematického chování žáka. Ke konci školního 

roku se i přes výše uvedené změny počet zapsaných žáků ustálil na 138.  

Všech 20 vycházejících žáků bylo přijato na školu a do oboru, který si vybrali. Naši 

absolventi si zvolili tyto obory: kadeřník, průmyslový design, hotelnictví, informační 

technologie, nábytkářská a dřevařská výroba, řezník-uzenář, opravář zemědělských strojů, 

gymnázium, polygrafie-obalová technika, elektrikář, mechanik opravář motorových vozidel, 

Počet dětí přijatých do příštího prvního ročníku 8 

Odklad školní docházky 6 

Zařazení do školní družiny 45 

Přihlášeni do školní jídelny 92 
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strojní mechanik, masér ve zdravotnictví, kuchař-číšník. Čtrnáct žáků z deváté a osmé třídy 

si zvolilo školu v Jeseníku. Dva žáci páté třídy přestoupili na reálné gymnázium také do 

Jeseníku. 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 

ročník prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

2020/2021 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. 10 10 0 0 0 0 

2. 9 8 0 0 0 0 

3. 10 9 0 0 0 0 

4. 14 10 3 7 0 0 

5. 12 9 2 5 0 0 

6. 8 5 9 12 0 0 

7. 8 11 19 16 0 0 

8. 5 4 11 13 2 0 

9. 6 7 12 11 1 1 

celkem 82 73 56 64 3 1 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – chování 
 

ročník uspokojivé chování neuspokojivé chování 

2020/2021 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 

9. 1 0 0 1 

celkem 1 0 0 1 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly  
 

ročník pochvala ředitele školy 

2020/2021 1. pol. 2. pol. 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

6. 0 0 

7. 0 0 

8. 0 0 

9. 0 4 

celkem 0 4 
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5.4 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 

ročník napomenutí 
třídního učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

2020/2021 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 

4. 2 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 0 0 

7. 6 0 0 0 0 1 

8. 5 0 2 0 0 0 

9. 0 0 0 0 1 0 

celkem 13 0 2 0 1 1 

 
5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin 
 

ročník počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka  

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka  

2020/2021 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. 225 305 22,5 30,5 0 0 0 0 

2. 264 159 29,3 19,9 0 0 0 0 

3. 320 216 32,0 24,0 0 0 0 0 

4. 357 463 21,0 27,2 0 0 0 0 

5. 239 437 17,1 31,2 0 0 0 0 

6. 419 479 24,6 28,2 0 0 0 0 

7. 624 902 23,1 33,4 0 0 0 0 

8. 530 637 29,4 37,5 0 0 0 0 

9. 1126 715 59,3 37,6 10 27 0,07 0,2 

celkem 4104 4313 29,1 31,3 10 27 0,07 0,2 

 
Péče o talentované žáky se realizuje při přípravě na přijímací pohovory a při přípravě na 
účast v soutěžích a olympiádách, kde tradičně naše děti dosahují velmi dobrých výsledků.  
Práce se žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí se uskutečňuje komunikací se 
zákonnými zástupci, spoluprací s OSPOD, starosty obcí, PMS, PPP v Jeseníku a s Policií 
ČR. Výchovná opatření jsou ukládána především za nevhodné chování, agresivitu, vulgární 
vyjadřování, porušování ustanovení školního řádu a za nemluvenou absenci. Pochvaly jsou 
žákům udělovány za sportovní reprezentaci školy, za reprezentaci školy ve vědomostních 
soutěžích a příkladnou aktivitu v rámci třídního kolektivu.  
Žáci, kterým byla přiznána podpůrná PPP v Jeseníku, byli rozděleni do skupin předmětu 
speciální pedagogické péče a pracovaly také skupiny pedagogické intervence. Dalším 
skupinám žáků se pravidelně věnoval speciální pedagog v rámci projektu města Jeseník, na 
škole pracovala asistentka pedagoga. 
Od 14. 10. 2020 byly na základě nařízení vlády zavřeny všechny školy z důvodu pandemie 
koronaviru. Následně se střídala distanční a rotační výuka, což bylo velmi náročné pro 
organizaci výuky za strany vedení a také pro pedagogy.   
K online výuce učitelé využívali Školu v pyžamu, Google Class Room a  Google Meet. 
Využívání těchto komunikačních nástrojů představovalo profesní výzvu pro všechny 
pedagogy, kteří se museli v krátké době vypořádat s novými formami a metodami práce, 
s jiným přístupem k žákům, s odlišným způsobem zadávání úkolů a s jejich velmi časově 
náročným vyhodnocováním a předáváním zpětné vazby jednotlivým žákům a jejich rodičům. 
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Distanční výuka byla ovlivněna osobní disciplínou a přístupe žáků a rodičů, jejich technickým 
vybavením, jejich technickými schopnostmi a také především kvalitou internetového 
připojení. Některým žákům škola zapůjčila notebooky. S rodiči i žáky jsme komunikovali 
prostřednictvím internetových stránek školy, emailů, sms zpráv, hovory po telefonu a byly 
využívány výše uvedené komunikační aplikace. Žáci byli hodnoceni podle pokynů a 
doporučení MŠMT s ohledem na nestandartní situaci, ve které jsme se v té době nacházeli. 
V září proběhla metodická sdružení, kde se učitelé domluvili na plánu práce v následujícím 
období. 
Následně však ve školním roce 2020/2021 pracovala metodická sdružení prvního a druhého 
stupně odlišně od jiných roků. Učitelé se vzájemně podporovali při zvládání distanční a 
rotační výuky, radili se v postupu při zvládání učiva v jednotlivých vzdělávacích oblastech, 
pomáhali si při práci s výpočetní technikou, doporučovali si vzdělávací materiály, 
projednávali postup při zvládání žáků, kteří měli potíže s připojováním na online hodiny, při 
plnění zadaných úkolů, při odevzdávání úkolů.  
Průběžně probíhalo projednávání zavedení preventivních opatření v případě negativního 
chování žáků v souvislosti s online výukou. Ve spolupráci s metodikem prevence, 
výchovným poradcem a vedením byla navržena opatření k předcházení negativního chování, 
která vycházela z doporučení MŠMT.  
 

6. Poradenské služby školy 
6.1 Výchovné poradenství  
Poradenské služby zajišťovali: výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence ve 
spolupráci s vedením školy a třídními učiteli. 

6.2 Zaměření poradenských služeb 
 poradenství žákům v oblasti učebních postupů  

 poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání 

 poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve 
zlepšení, prevence neúspěchu  

 poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů  

 poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou 
dětí  

 kariérové poradenství, volba školy a budoucího povolání 

 poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 
z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním 

 poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků  

 poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení  

 spolupráce s dalšími odbornými institucemi 
Výchovný poradce, speciální pedagog a metodik prevence realizovali konzultační hodiny pro 
rodiče a žáky také v době online výuky. 

6.3 Kariérové poradenství  
Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci 
s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu 
vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem 
k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci 
s poradenským zařízením a Úřadem práce v Jeseníku je vytvářena nabídka diagnostiky 
k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou 
informační materiály o středním školství a trhu práce. Vycházející žáci se zúčastnili online 
prezentace středních škol. Beseda na Úřadu práce v Jeseníku, exkurze na středních 
školách, burza škol, návštěvy náborářů ve škole se nemohli uskutečnit v souvislosti s proti 
epidemiologickými opatřeními. Uskutečnila se třídní schůzka pro rodiče přes Google Meet, 
kde třídní učitel a výchovný poradce předali připojeným rodičům informace o prospěchu a 
chování žáků na distanční výuce, byli seznámeni s podmínkami, termíny a pravidly 
přijímacího řízení, s vyplňováním přihlášek a zápisových lístků.  
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7.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní 
program“ pro daný školní rok, jehož součástí je Preventivní program šikany. 
Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky, otevřený dialog a vstřícný 
vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči, atmosféra důvěry. Prevence probíhá i 
v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. 
Pedagogové především prvního stupně organizují projektové vyučování, některé ve 
spolupráci s rodiči. Organizujeme pobyt v přírodě, který přispívá ke stmelení třídních 
kolektivů a vzájemnému poznávání se v jiném prostředí, než jsou prostory školy. Jsme 
zapojeni do projektu Ovoce do škol a Recyklohraní.  
Vydáváme školní časopis a pravidelně připravujeme relace ve školním rozhlase 
k významným výročím a státním svátkům, v běžném školním roce pracuje žákovská 
samospráva. Každý rok probíhá plavání pro druhou a třetí třídu a v sedmé třídě se žáci 
mohou přihlásit na lyžařský výcvik, který se již tradičně realizuje na sjezdovce v Branné. 
Z důvodu opatření ke zvládnutí pandemie koronaviru se plavání a lyžařský výcvik 
neuskutečnily. Paní učitelky v první a druhé třídě pracují „Metodou dobrého startu“ a 
spolupracují s Mateřskou školou v Žulové v projektu „My se školy nebojíme“. 
Metodik prevence, výchovný poradce a speciální pedagog jsou v kontaktu s Oddělením péče 
o dítě Městského úřadu v Jeseníku a kurátory pro děti a mládež, s PPP v Jeseníku, s Policií 
ČR a s PMS v Jeseníku. Škola monitoruje rizika negativních jevů a při varovných signálech 
koordinujeme postup, svoláváme setkání s rodiči, vedeme konzultace se žáky a nabízíme 
podporu a poradenství. Ve složitých situacích se schází výchovná komise. Žáci se mohou 
svěřovat se svými problémy prostřednictvím schránek důvěry. Metodik prevence tyto 
informace vyhodnocuje, zapisuje a spolu s třídními učiteli navrhuje řešení uvedeného 
problému. Podněty k práci zaměstnanců metodik prevence předává vedení školy 
k vyhodnocení, zaevidování a vyřešení. 
Nejčastěji projednávané formy negativního chování: 

1. poškozování školního majetku, nevhodné chování žáků ve třídě, v prostorách školy,    
2. neplnění školních povinností, časté zapomínání pomůcek, nedostatečná domácí 

příprava na výuku, ohrožení zdraví žáků, vulgární vyjadřování ke spolužákům a 
pracovníkům školy,  

3. vulgární slovní útoky vůči učitelům,  
4. neomluvená absence.   

Konkrétní případ neomluvené absence byly v průběhu školního roku projednán a řešen 
s rodiči a příslušnými orgány. Záznamy a podklady jsou uloženy u metodika prevence.  
Prevence projevů rizikového chování žáků: 

1. zapojení žáků do mimoškolní činnosti, výběr kroužků dle zájmů žáků, 
2. účast žáků na soutěžích, veřejných vystoupeních a společných akcích školy, 
3. pochvaly za vzorné chování žáků – podpora a motivace k dosažení dobrých výsledků, 

úspěchy na soutěžích a olympiádách, 
4. spolupráce s mateřskou školou, Městskou knihovnou, Městským úřadem v Žulové, 

Sokolem a fotbalovým klubem, jsme členy AŠSK ČR, 
5. spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Jeseník, SPC Olomouc, 
6. spolupráce s odborníky Státního zdravotního ústavu Olomouc-pobočka Šumperk 

formou přednášek pro žáky, 
Během distanční i prezenční výuky realizovali třídní učitelé ve svých třídách třídnické hodiny 
na téma šikana. S dalšími negativními jevy se žáci seznamovali v rámci vyučovacích 
předmětů, kde obsah učiva souvisel s danou tematikou a byli poučeni o jejich nebezpečích. 
Pokud se v některé třídě během roku objevil nějaký výchovný problém, byl třídními učiteli 
neodkladně řešen. Ve vyučovacích hodinách, o přestávkách a v době distanční výuky jsou 
žáci vedeni k tolerantnímu chování, k dodržování pravidel a respektování vzájemných 
odlišností. 
V tomto školním roce bylo řešeno méně kázeňských problémů, než v jiných letech, z důvodu 
uzavření škol na základě rozhodnutí vlády v době korona virové krize. 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
11 pedagogů Září a říjen 

průběžně 

Vylíčil, 

Andělová 

Google Class Room, Meet, Škola v 

pyžamu 

2 osvědčení 21.10.2020 iiiHello Google Class Room v praxi - online 

4 osvědčení 29.-30.10.2020 KVIK Google Class Room - online 

1 osvědčení 29.-30.2020 Kvik Aplikace Google - online 

1 osvědčení 20.11.-

27.11.2020 

Kvik Metody kritického myšlení v kostce - 

webinář 

1 osvědčení 25.-26.11.2020 Activ Brain Grafomotorika prakticky - webinář 

1 osvědčení 17.2.2021 UP Olomouc Pedagogická diagnostika předškolního 

věku -webinář 

1 osvědčení 9.-10. 2. 2021 UP Olomouc Číst se naučí každý - webinář 

  

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti   
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti byly v minulých letech v příloze výroční 
zprávy.  
Ve školním roce 2020/2021 byla však většina plánovaných akcí zrušena z důvodu uzavření 
škol od 14. 10. 2020 na základě rozhodnutí vlády a preventivních opatřeních v době korona 
virové pandemie. 
Na konci školního roku, kdy došlo k návratu k prezenční výuce, se uskutečnilo pasování 
prvňáků na čtenáře za přítomnosti pana starosty a ve spolupráci se zřizovatelem proběhlo 
slavnostní rozloučení s absolventy základní školy v prostorách obřadní síně městského 
úřadu.  
Svoji práci prezentujeme na vývěsce školy a vývěsce školní družiny na náměstí města, na 
internetových stránkách školy, pravidelnými příspěvky do Hlasu Žulové a vydáváním 
školního časopisu. Rodičům a veřejnosti poskytujeme informace prostřednictvím výroční 
zprávy, školské rady, účastí ředitelky na veřejných zasedáních zastupitelstva města, přes 
žákovské knížky, třídní schůzky a konzultační hodiny. Pro rodiče přicházejících žáků z okolí 
pořádáme dny otevřených dveří, na základě individuálního požadavku zajišťujeme pro 
jednotlivce i skupiny prohlídky školy a také umožňujeme návštěvu školy s výkladem 
absolventům. 
 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školní roce 2020/2021 se inspekční činnost neuskutečnila.  

 
11. Základní údaje o hospodaření školy 
 

VÝNOSY Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

jednotka - tis. Kč na 2 des. místa 

Poř.č. 

řádku 
Ukazatel 

2020 

SKUTEČNOST 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost Celkem 

sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8 

1. Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) 0,00 0,00 0,00 
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2. Výkony (601, 602) 432,03 395,41 827,44 

3. v tom: tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) 0,00 0,00 0,00 

4. tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 432,03 395,41 827,44 

5. z toho: pronájem majetku 0,00 78,49 78,49 

6. vratky a refundace, soukromé hovory, provize, apod. 0,00 0,00 0,00 

7. školné 0,00 0,00 0,00 

8. stravné 214,09 316,92 531,01 

9. ostatní tržby 217,94 0,00 217,94 

10. Změna stavu zásob (skupina účtů 61) 0,00 0,00 0,00 

11. Aktivace /skupina účtů 62/ 0,00 0,00 0,00 

12. Provozní dotace: (číslo účtu 691) 15 

245,19 

0,00 15 245,19 

13. v tom: příspěvek na provoz 2 396,45 0,00 2 396,45 

14.             příspěvek na přímé náklady 12 

502,60 
0,00 12 502,60 

15.             příspěvek do investičního fondu 0,00 0,00 0,00 

16.             příspěvek na opravy a údržbu nemovitého majetku  0,00 0,00 0,00 

17.             účelové dotace 0,00 0,00 0,00 

18.            dotace jiné )** Fondy EU 346,14 0,00 346,14 

19. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a služeb /číslo 

účtu 651,654/ 
0,00 0,00 0,00 

20. Zaúčt. zákon. rezerv a opravných položek  /číslo účtu 

656,659/ 

0,00 0,00 0,00 

21. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů /číslo účtu 

653/ 

0,00 0,00 0,00 

22. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku/číslo účtu 

655,652/ 
0,00 0,00 0,00 

23. Ostatní výnosy /skup. 64/ 150,09 0,00 150,09 

24. z toho: fond odměn / číslo účtu 648 / 0,00 0,00 0,00 

25. rezervní fond  / číslo účtu 648 / 137,53 0,00 137,53 

26. výnosy z pojistných událostí /číslo účtu 649/ 0,00 0,00 0,00 

27. úroky 0,16 0,00 0,16 

28. jiné ostatní výnosy )* 12,41 0,00 12,41 

29. Výnosy celkem (č.ř.1+2+10+11+12+19+20+21+22+23) 15 

827,31 
395,41 16 222,72 

 

NÁKLADY Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Poř.č. 

řádku Ukazatel 

2020  

SKUTEČNOST 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost Celkem 
sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8 

1. Spotřeba materiálu,spotřeba energie 1 483,76 309,31 1 793,07  

2. Z toho : spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 887,13 141,31 1 028,43  

3. z toho :  učebnice, učební pomůcky 76,34 0,00 76,34  



 15 

4. drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,09 0,00 6,09 

5. potraviny 227,30 141,31 368,60 

6. ochranné pomůcky 69,63 0,00 69,63 

7. kancelářské potřeby 89,57 0,00 89,57 

8. knihy, pomůcky, tisk 71,81 0,00 71,81 

9. ostatní materiál, podrozvahová evidence 270,32 0,00 270,32 

10. čistící prostředky 76,08 0,00 76,08 

11. spotřeba PHM 0,00 0,00 0,00 

12. spotřeba energií  (číslo účtu 502) 596,64 168,00 764,64 
13. z toho : spotřeba el. energie  276,00 15,00 291,00 

14.              spotřeba vody 15,28 0,00 15,28 

15.              spotřeba plynu            253,41 153,00 406,41 

16. pevná paliva 51,94 0,00 51,94 

17. Služby skup.51 702,90 0,00 702,90 

18. z toho :opravy a udržování (č. účtu 511) 135,52 0,00 135,52 

19.   z toho: účelové dotace  na opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 
20.  cestovné (číslo účtu 512) 5,88 0,00 5,88 

21.  ostatní služby (518) 561,49 0,00 561,49 

22.  z toho: revize 38,19 0,00 38,19 

23.             ostatní služby, účetní služby 291,65 0,00 291,65 

24.             softwarové služby, internet 173,83 0,00 173,83 

25.             telekomunikace, služby pošt 39,10 0,00 39,10 

26.             školení a vzdělávání 18,72 0,00 18,72 

27. Mzdové náklady 9 743,13 74,46 9 817,59  

28. v tom: platy 9 716,13 74,46 9 790,59  

29.           OPPP 27,00 0,00 27,00  

30. Ostatní náklady (ř. 31 - ř. 42) 4 075,52 26,23 4 101,75  

31. Zákonné sociální  pojištění (číslo účtu 524,525) 3 285,88 24,72 3 310,60  

32. Zákonné sociální a ostatní náklady (číslo účtu 527,528) 192,60 1,51 194,11  
33.        z toho:    FKSP 192,60 1,51 194,11 

34. Daně a poplatky (součet účtů číslo 531,532 a 538) 0,35 0,00 0,35 
35. Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 35,86 0,00 35,86 
36. Zůstatková cena prodaného DNHM a DHM 0,00 0,00 0,00 
37. Ostatní účty skupiny 55 (553,556,558,559)  487,11 0,00 487,11 
38. Jiné ostatní náklady (sk.č. 54) 73,73 0,00 73,73 

39. z toho : výdaje na smluvní pojištění,mimomzdové prostředky,jiné náklady 73,73 0,00 73,73 
40.             neuplatněné DPH 0,00 0,00 0,00 
41.             manka a škody, pokuty a penále, odpis pohledávky, dary 0,00 0,00 0,00 

42. Daň z příjmu a dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 0,00 0,00 

43. NÁKLADY celkem (č.ř. 1+17+27+30) 16 005,31 410,00 16 415,31 

 
Účetní závěrka byla Radou města Žulová schválena 19. 5. 2021. 

12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
V roce 2020/2021 jsme nebyli zapojeni do mezinárodních programů. 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nenabízí akreditované programy DVPP ani jiné podobné programy. 
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14. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2020/2021 byl na škole nadále realizován projekt Města Jeseník Škola pro 

všechny II, kdy v jeho rámci byly doučovány děti 1., 5., 6., 8. a v 9. ročníku, naši pedagogové 

vedli čtyři zájmové kroužky a účastnili se různých školení. 

Probíhal také projekt v rámci výzvy Šablony II, kde se realizovali tři kluby v rámci školy a 
družiny, byla z projektu financována práce speciálního pedagoga a školního asistenta ve 
školní družině, zakoupili jsme 10 notebooků do nové počítačové učebny. Probíhala výuka 
některých vyučovacích předmětů na prvním stupni v počítačové učebně. 

15. Údaje o spolupráci s odborovou organizací   
ZO PŠ ČMOS při ZŠ Žulová 4 členy. Tři z celkového počtu byli zaměstnanci ZŠ Žulová a 

jeden člen byl zaměstnancem MŠ Žulová. Předsedkyní základní organizace je Mgr. Karla 

Černochová. Spolupráce odborové organizace s vedením základní školy je na dobré úrovni. 

V jednáních se vždy snaží obě strany najít nejoptimálnější řešení. Poskytujeme 

zaměstnancům základní školy příspěvky z FKSP na vitamínové přípravky, na rekreaci, 

tábory pro děti, na závodní stravování, věcné dary při výročích, sportovní odpoledne, 

rehabilitace a na setkání důchodců bývalých zaměstnanců školy v Jeseníku. V tomto roce, 

však z důvodu korona virové krize a zavedených preventivních opatřeních, se některé 

aktivity hrazené z FKSP nemohly uskutečnit a byly odsunuty na neurčito. 

Podklady pro výroční zprávu zpracovali:  
Mgr. Jan Daniel – zástupce ředitelky  
Mgr. Dušan Mondek – metodik prevence 
Mgr. Petr Vylíčil – výchovný poradce 
Alena Macečková – vychovatelka školní družiny  
Mgr. Jitka Švardalová, Mgr. Zdeňka Kucherková – metodická sdružení 1. a 2. stupně 
Michal Sommer – účetní firmy FED PRO s. r. o. vypracoval údaje o hospodaření školy 
 
Výročí zprávu vypracovala:                               
 

 
 
Mgr. Věra Mondeková – ředitelka školy 

V Žulové dne 05. 10. 2021 
 
Pedagogická rada projednala výroční zprávu 05. 10. 2021 
 
Školská rada výroční zprávu schválila: 12. 10. 2021  
 
 
               
V Žulové dne 12. 10. 2021                     Ivona Šarmanová DiS. – předsedkyně školské rady            
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